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Zá pis ze č lenske  sčhů ze 
Zá kládní  orgánizáče OS DLV PILA Ptení  

 

Místo jednání:  Hospoda Ptenský Dvorek 

Datum jednání:  23. 11. 2014 

Zahájení jednání: 14.00h 

Ukončení jednání: 15.50h 

 

Přítomni:  dle presenční listiny 

Omluveni:  dle presenční listiny 

Účast: Členské schůze se z celkového počtu 56 členů, zúčastnilo 21 členů, tj. celkem 

37,5% 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Projednání materiálů k VI. Sjezdu OS DLV a stanovisko k nim 

3. Návrh kandidátů na funkce volené VI. Sjezdem OS DLV 

4. Zvolení delegáta za ZO na VI. Sjezdu OS DLV 

5. Kolektivní vyjednávání KS JAV pro rok 2015 

 Návrh změn v KS 

 Vyjednávací tým 

6. Informace o činnosti 

 Zájezdy 

 Vánoční poukázky 

 Průměrná mzda 

 Změny ve směrnicích + změny Mzdových výměrů 

7. Členská schůze v roce 2015 

8. Volby VZO 2015 – březen 2015 

9. Plán činnosti 

 Členská schůze – 28. března 2015 

 Zájezdy 

o Muzikál – únor 2015 

o Zájezd – květen 2015, září 2015 

10. Různé 
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K jednotlivým bodům jednání: 

1) Zahájení 

Předseda ZO Jaroslav Juryšek zahájil členskou schůzi a přivítal přítomné. 

Následně byl schválen program členské schůze a předseda ZO přítomné seznámil s tím, že 

schůze se bude řídit jednacím řádem OS DLV. V tomto bodě upozornil, že z důvodu nízkého 

počtu přítomných je nutno zahájení v souladu s Jednacím řádem opakovat. 

Rovněž přítomné seznámil s organizací členské schůze. 

2) Projednání materiálů k VI. Sjezdu OS DLV a stanovisko k nim 

Předseda ZO přítomné seznámil se základními změnami ve všech připomínkovaných 

dokumentech, které jsou součástí předsjezdové diskuze. Následně bylo projednáno souhrnné 

stanovisko ke všem dokumentům, které je součástí Zápisu. 

V rámci projednávání tohoto bodu byly představeny i varianty struktury odvodu členských 

příspěvků. Přítomní se v diskuzi přiklonili k návrhu varianty číslo I. 

3) Návrh kandidátů na funkce volené VI. Sjezdem OS DLV 

Předseda ZO informoval o návrhu Oblastní rady Oblasti III. na kandidáty do jednotlivých funkcí 

volených na VI. Sjezdu OS DLV. 

Přítomní podpořili tento návrh. 

4) Zvolení delegáta za ZO na VI. Sjezdu OS DLV 

Předseda ZO informoval o nutnosti zvolit delegáta za ZO na VI. Sjezdu OS DLV. Po projednání 

byla volba delegáta přeložena na program jednání Členské schůze v březnu 2015. 

Přítomní odsouhlasili účast ZO na VI. Sjezdu. 

5) Kolektivní vyjednávání KS JAV pro rok 2015 

Předseda ZO informoval o přípravě návrhu KS pro rok 2015. Navrhované změny jsou ve vazbě 

na růst Minimální mzdy od 1. 1. 2015 na 9.200Kč. Z tohoto důvodu se bude měnit tabulka 

mzdových tarifů v KS a výše příplatku za práci ve zdraví škodlivém prostředí. Zazněl i návrh na 

změnu výše hodnoty stravenky na 65Kč. 

6) Informace o činnosti 

Předseda ZO informoval: 

 O uskutečněných akcích v roce 2014, především o zájezdu pořádaném ZO do ZOO ve 

Dvoře Králové na jaře t.r. a zájezdu do Pivovaru Litovel. 

 o organizaci výdeje Vánočních poukázek, které budou k dispozici nejpozději začátkem 

druhého týdne v prosinci /zřejmě u hospodáře ZO/. 

 O výši průměrné mzdy ve firmě a jejím vývoji 
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7) Členská schůze v roce 2015 

Na návrh předsedy ZO bylo schváleno, že členská schůze se uskuteční v sobotu 28. 3. 2015 

v hospodě na Ptenském Dvorku. 

8) Volby VZO 2015 

Předseda ZO informoval o blížícím se konci mandátu předsedy ZO a zbytků členů VZO. Proto 

navrhl, aby se v březnu uskutečnily volby celého Výboru ZO a vedení ZO. Organizace voleb 

bude na pracovišti, tak aby mohli volit všichni. Volby budou na základě tzv. primárek, kde 

budou zvoleni kandidáti a následně proběhnou opět na pracovišti řádné volby. Volby proto 

budou tajné. Volby se uskuteční před konáním členské schůze tak, aby nově zvolený Výbor 

mohl být na členské schůzi přestaven a mohl se ujmout svých funkcí. 

Podrobnosti budou zveřejněny na nástěnce v dostatečném předstihu. 

9) Plán činnosti na rok 2015 

Předseda VZO navrhl plán činnosti na rok 2015 s tím, že se v měsíci červnu se uskuteční členská 

schůze, květnu se uskuteční zájezd u příležitosti Dne dětí do ZOO a Hornického skanzenu 

v Ostravě a na podzim možná /dle financí/ zájezd na „tajné místo“. Byl také předložen návrh 

na uspořádání zájezdu na muzikál v Praze v termínu přelom únor/březen. 

Termíny: 

 Členská schůze - 28. 3. 2015 

 Zájezd na muzikál - 28. 2. 2015 (?) 

 Zájezd do ZOO Ostrava a Hornického skanzenu – 30. 5. 2015 

 Volby do VZO – 2. – 13. 3. 2015 

10) Různé 

Předseda VZO připomněl možnost využití zvýhodněných tarifů od T-Mobile CZ, ze Zajišťovacího 

fondu a informoval o situaci se získáním odměny za nové členy. 

11) Usnesení členské schůze 

Předseda přednesl přítomným návrh usnesení z členské schůze. Všechna Usnesení byla 

jednomyslně schválena. 

12) Závěr 

Předseda VZO poděkoval přítomným za účast a pozornost a Jarinovi Zapletalovi za organizační 

zajištění členské schůze v hospodě na Ptenském Dvorku. 

 

Na základě zvukového záznamu zapsal: Jaroslav Juryšek 
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Usnesení  z č lenske  sčhů ze Zá kládní  orgánizáče OS DLV PILA 
Ptení  konáne  dne 23. 11. 2014 ve Ptenske m Dvorků 

Členská schůze ZO OS DLV PILA Ptení po projednání: 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

1. Zprávu předsedy ZO o účasti na členské schůzi při jejím jednání, ze které vyplývá, 

že jednání schůze je usnášeníschopné a všechna přijatá usnesení jsou platná 

 pozváno bylo celkem   56 členů 

 přítomno je     21 členů 

 pro přijetí usnesení je potřebných  11 hlasů 

2. Informaci předsedy ZO Jaroslava Juryška o činnosti ZO v roce 2014 

3. Informace o připravovaném VI. Sjezdu OS DLV 

4. Informace předsedy ZO Jaroslava Juryška o změnách v dokumentech 

připravovaných na VI. Sjezd 

5. Informace o přípravě kolektivního vyjednávání KS pro rok 2015 

II. SCHVALUJE 

1. Program členské schůze 

2. Stanovisko ZO ke Sjezdovým materiálům 

3. Návrh Kolektivní smlouvy pro rok 2015 

4. Plán činnosti ZO na rok 2015 

III. SOUHLASÍ 

1. S návrhem kandidátů na jednotlivé funkce volené na VI. Sjezdu OS DLV 

připravený Oblastní radou Oblasti III. 

2. S tím, že Zápis ze Členské schůze bude vypracován na základě zvukového 

záznamu. 

IV. POVĚŘUJE 

1. Řízením členské schůze předsedu Základní organizace pana Jaroslava Juryška 

2. Vyjednáváním Kolektivní smlouvy pro rok 2015 předsedu Základní organizace 

pana Jaroslava Juryška. 

 

Schváleno účastníky členské schůze dne 23. 11. 2014 ve Ptenském Dvorku. 

 


